
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
УЧАСТІ В ПРОЄКТІ ДЛЯ ОРГАНІЗАТОРІВ 
ТА ОРГАНІЗАТОРОК ОБМІНІВ

 спеціалізована програма 

 у  населеному пункті  партнерами:                     організована з

партнер з Польщі (назва установи): 

партнер з Німеччини (назва установи): 

партнер з України (якщо стосується): 

організатор (якщо не зазначено вище): 

Інформація про захист персональних даних 

1. Вищезазначені персональні дані опрацьовуватимуться Адміністратором протягом 5 років (до кінця календарного року) після 
завершення проєкту з метою звітування та можливої перевірки. Це перебуває в законних інтересах Адміністратора /стаття 6(1)(f) 
Загального регламенту про захист даних ЄС (GDPR)/.

2. Згода на розповсюдження зображення є правовою основою /стаття 6(1)(a) GDPR/ з метою використання фотографій і відео для ведення 
документації, інформаційних та промоційних цілей без часових і територіальних обмежень. Згода дійсна до моменту її відкликання.

3. Ви маєте наступні права: доступ до даних, їхнє виправлення, передача та видалення, обмеження їхньої обробки та заперечення проти 
такого опрацювання. Щоб скористатися цими правами, Ви повинні надіслати відповідну інформацію на адресу електронної пошти 
Адміністратора даних, вказану на початку форми. Ви також маєте право подати скаргу до наглядового органу, якщо, на Вашу думку, 
опрацювання персональних даних порушує чинні норми.

4. Персональні дані не опрацьовуватимуться повністю автоматизованим способом і не профілюватимуться.
5. У зв'язку з п. 1 і 2, дані можуть бути передані до ПНМС, яке потім стане адміністратором персональних даних. Більше інформації

про опрацювання даних ПНМС і Ваші права у зв’язку з цим можна знайти за адресою: www.pnwm.org/ochrona-danych.

співфінансування
проєкту 

 організатор/-ка мовний посередник/-ця 

Я даю згоду на фіксацію під час проєкту мого зображення на фотографіях і фільмах. Я погоджуюсь на 
їхнє поширення партнерами проєкту та Польсько-німецьким молодіжним співробітництвом (ПНМС). 
Див.: Інформація про захист персональних даних

 ТАК 

 НІ 

Підтверджую вищезазначені дані, свою участь у проєкті та ознайомлення з наведеною нижче Інформацією про захист персональних даних. 
дата:                                                         розбірливий підпис:

____________________________________________________________________________________________________________________________

Інформація про проєкт: (заповнюється партнерами, окремо для кожної зустрічі) 

 Партнер проєкту, який подає заявку на співфінансування, є Адміністратором наступних персональних даних. 
 Копію даного підтвердження потрібно надати ПНМС. 

Назва Адміністратора (установи):

Адреса електронної пошти Адміністратора (або - 
якщо він призначений - Інспектора із захисту даних)

ПНМС надає можливість зустрічатися молоді з Польщі, Німеччини та третьої країни. У 1991 році воно було створене як 
міжнародна організація урядами Польщі та Німеччини. Завдяки підтримці ПНМС на сьогоднішній день реалізовано понад 
80 000 проєктів, у яких взяло участь понад 3 мільйони учасників. Організаторам таких проєктів ПНМС пропонує публікаціі, 

навчання, конференції та семінари (див.: www.pnwm.org).   

                          .................................................................................

 дo 

підготовча зустріч команди проєкту підсумкова зустріч команди проєкту

Особа, яка бере участь у проєкті – Я, нижче підписаний/-а:
(надання даних є умовою для включення вказаної нижче особи у співфінансуванні проєкту)

ім’я та прізвище: 

повна адреса проживання:

електронна адреса: 

кількість днів участі:                      роль:          учасник/-ця          доповідач/-ка  

мотивація до участі у проєкті:
(заповнюють особи без досвіду в обмінах)

моя організація/установа (назва, населений пункт):

моя партнерська організація (назва, населений пункт):

останній реалізований проект обміну (дата, місце):

функція у проектах обміну:

http://www.pnwm.org/newsletter
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